
)2(السعودية العربية أهم المفترسات الحشرية بالمملكة 

 

Order: Hemiptera (True bugs - الحقيقيالبق  )

 وأخرى أرضة حشرات منها .واألكاروسات الحشرات من غيرها تفترس وأنواع النبات عصارة تمتص التي الحشرات من متباينة كبيرة مجموعة الرتبة هذه تضم
.والثدييات الطيور دم على يتغذى ما المفترسة األنواع ومن مائية

 
:مميزات الرتبة

.ماص ثاقب الفم أجزاء1.

.المفترسة األنواع في للقنص متحورة األمامية األرجل2.

.البسيطة األعين غياب أو ووجود  فيها والعروق األجنحة تركيب خاصة األخرى عن تميزها تقسيمية صفات عائلة لكل3.

.)متجانس( تدريجي التطور4.



 
الفصيلة / Family أماكن التواجد  موسم النشاط طرق الجمع 

Miridae
Nabidae
Reduviidae

أزهار البرسيم الخريف/الصيف / الربيع  الجمع شباك

Anthocoridae لعنببرسيم مصاب بمن البقول وعنب مصاب بتربس ا الصيف/ الربيع  الجمع شباك

Lygaeidae برسيم مصاب باألكاروس  /فلفل  /باميا   /قطن الصيف/ الربيع  الجمع شباك

Suborder: Heteroptera
Family: Miridae
Deraeocoris pallens بق النبات أو بق األوراق
Creontiades pallidus واللوزبق إسقاط البراعم الزهرية 
Family: Nabidae
Nabis ferus بق النابس
Family: Reduviidae
Coranus sp.  القاتلالبق
Family: Anthocoridae
Orius albidipennis بق األزهار
Family: Lygaeidae
Geocoris sp. البق ذو العيون الكبيرة 

Order: Hemiptera (True bugs - (البق الحقيقي



النوع الطور المفترس نوع أجزاء الفم الوسط الذي يعيش فيه النوع )الفرائس( العوائل

Family: Miridae
Deraeocoris pallens بق النبات أو بق األوراق
Creontiades pallidus بق إسقاط البراعم 
الزهرية واللوز

الحوريات/  الطور البالغ ثاقب ماص ة على النباتات المختلف وخاص
البرسيم الحجازي المزهر 

ما تفترس المن ويرقات حرشفية األجنحة ك
ها على تفترس نفس نوع باإلضافة إلى تغذيت

عصارة النباتات 

Family: Nabidae
Nabis ferus بق النابس

الحوريات/ الطور البالغ  ثاقب ماص ف على البرسيم ومحاصيل العل
والقمح

تفترس المن والجاسيد وبيض ويرقات 
حرشفية األجنحة

nabis ferusDeraeocoris pallens Creontiades pallidus



النوع الطور المفترس نوع أجزاء الفم الوسط الذي يعيش فيه النوع )الفرائس( العوائل

Family: Reduviidae
Coranus sp. البق القاتل

لحورياتا/ الطور البالغ  ثاقب ماص ة على المحاصيل وفي التربة خاص
في أماكن تواجد فرائسها 

تمتص عصارة جسم الحشرات الصغيرة 
واليرقات من رتبة حرشفية األجنحة 

Family: Anthocoridae
Orius albidipennis بق األزهار

الحوريات / البالغ الطور ثاقب ماص على النباتات وخاصة أزهار 
البرسيم والقطن

 تهاجم الحشرات الصغيرة كالمن والتربس
واألكاروس وتمتص عصارتها 

Family: Lygaeidae
 Geocoris sp. البق ذو العيون الكبيرة 

الحوريات / البالغ الطور ثاقب ماص على البرسيم ومحاصيل العلف 
والقمح

تفترس المن والجاسيد وبيض ويرقات 
حرشفية األجنحة

Orius albidipennis Geocoris sp. Coranus sp. 


